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HÉTFŐ
Összesen 145 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• A pedagógus készítse el a saját családfáját a nagyszülőkig bezárólag, születési dátummal együtt. Ezt a 
foglalkozás egy adott pontján példaként tudjuk megmutatni a gyerekeknek! (Célszerű lehet ezt kivetí-
teni, hogy mindenki jól láthassa. Ehhez érdemes vagy egy online családfakészítő programot használni, 
vagy egy papírra lerajzolni, majd beszkennelni vagy lefotózni.) Fontos, hogy valóban egy faillusztrációra 
készüljön a mintánk! 

• Kérjünk a gyerekektől erre az alkalomra egy előre elkészített listát a családtagjaikról és az ő születési 
adataikról, a nagyszülőkig bezárólag! (A családfát ne terjesszük ki egészen unokatestvéri szintre, ezt 
szorgalmi feladatként lehet adni.)

• Ünnepekhez kapcsolódó szavak elrejtése a teremben (részletes leírás: 5. feladat, M3)

1. REGGELI NAPINDÍTÓ • 5 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M1: Apacuka – Családfánk – videó

Hallgassuk/ nézzük végig a mellékletben található videót (M1)! 
A videó után kérjük meg a gyerekeket, hogy próbálják összeszedni, mi minden hangzott el a családdal kap-

csolatban! Kérdezzük meg, ki az, aki valamelyik részletben a saját családjára ismert? 
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy mivel ezen a héten minden nap a családé lesz a főszerep, ezért ez a dal 

lesz a napindítónk. Ez azt jelenti, hogy minden napunk ezzel fog kezdődni, tehát amint meghallják, pakolják el, 
amivel éppen foglalkoznak, menjenek a helyükre, és ha szükséges, tegyenek rendet az asztalukon. 

2. AZ ÉN CSALÁDOM • 15 PERC

Kezdjük a témahetünket egy általános, feltérképező beszélgetéssel:
• Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mit jelent számukra a család! 
• Mi a jelentősége az ő életükben? 
• Szerintük mi értelme van, miért jó? 
• Mi az, amit a saját családjukban a legjobban szeretnek? 
• Mi az a családi esemény vagy szokás, amit az évben a legjobban várnak? 

3. CSALÁDFA • 30 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, a pedagógus családfája, előre nyomtatott családfasablonok és kreatív 
anyagok, eszközök az önálló alkotáshoz

3. 1. Mi az a családfa? 

Vetítsük ki az előre elkészített családfánkat! Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy tudják-e, mit látnak! 

https://www.youtube.com/watch?v=5FMEEYY4fbk
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Próbáljuk meg a családfát közösen értelmezni! 
• Mit gondoltok, miért pont úgy hívják ezt az ábrát, hogy családfa? 
• Miért pont egy fára készült, miért pont ez lehet a család szimbóluma? 
• „Ellenőrző” kérdéseket is feltehetünk – hogy hívják az apukámat? Hogy hívják a testvéremet? Hogy hív-

ják édesanyám testvérét? Hogy hívják az apai nagymamámat? stb.

3.2. Az én családom

Osszuk ki a gyerekeknek a családfasablont! Értelmezzük közösen!
Kérjük meg a gyerekeket, hogy próbálják meg önállóan kitölteni az előzetesen elkészített családi lista és 

adatok alapján! Ha szívesen töltünk több időt a feladattal, kérjük meg a gyerekeket, hogy ha tudják, rajzolják 
is le a családtagjaikat a nevük mellé! 

Szedjük össze az elkészült munkákat és a témahét utolsó napján állítsuk ki a családfákat!

A saját család érzékeny téma is lehet. Különösen figyeljünk arra, hogy empátiával kezeljük a haláleseteket, 
a családban történt egyéb töréseket, különleges eseményeket. Segítsük a tanulókat abban, hogy 

ha szeretnék beszéljenek róla, de ne erőltessük. A családfa készítése jó lehetőség arra, hogy osztályfőnöki 
munkához is benyomásokat nyerjünk a gyerekekről.

4. ROKONI KAPCSOLATOK • 5 PERC

Mellékletek: M2: Rokoni kapcsolatok – tankocka

Ismételjük, ismerjük meg rokoni kapcsolataink elnevezését! 
Lehetőség szerint a digitális táblánál oldjuk meg közösen a mellékletben található feladatot (M2)! 

5. CSALÁDI SZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK • 25 PERC

Eszközök: Blu tack
Mellékletek: M3: Ünnepekkel kapcsolatos képek; M4: Ünnep-oldal

• Osszuk a gyerekeket a családban megélt ünnepeinknek megfelelő számú csoportra és a táblára egymás 
mellé írjuk fel oszlopokban az ünnepek neveit (karácsony, húsvét, születésnap, keresztelő, gyereknap, 
esküvő, anyák napja).

• Minden ünnephez előzetesen rejtsünk el a teremben olyan képeket/szavakat, amik ahhoz kapcsolód-
nak (ünnepenként 5 db-ot)! Kérjük meg a csoportokat, hogy keressék meg a saját ünnepükhöz kapcso-
lódó képeket/szavakat, majd a táblán ragasszák fel a megfelelő helyre. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, 
hogy a másik ünnephez tartozókat hagyják ott, ahol találták, illetve hogy minden ünnephez 5 db jellem-
zőt kell találniuk! Vajon melyik csapat találja meg először az összeset?

• Miután ezeket összegyűjtöttük, osszuk ki az előre kinyomtatott Ünnep-oldalakat és kérjük meg a gyere-
keket, hogy az ünnepek neve alatt található négyzetek egyikébe rajzoljanak egyetlen egyszerű jelképet, 
ami számukra meghatározó azon az ünnepen, a másikat pedig színezzék ki olyan színnel, amelyik sze-
rintük a leginkább illik hozzá (szabad színasszociáció)! A feladat elvégzése után beszélgessünk arról, 
hogy ki milyen ikont és ki melyik színt választotta az egyes ünnepekhez és miért.

https://learningapps.org/view27556462
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6. MEGHÍVÓ • 15 PERC

Eszközök: Különböző színű félbe hajtott A/5-ös kartonok  (egyik belső oldala előre vonalazva), filctoll, 
színes ceruza

A következő feladat, hogy találj ki egy új családi ünnepet és készíts hozzá meghívót! Gondold ki, hogy mit 
– vagy kit – ünnepeltek, mi lesz az ünneplésetek tárgya és témája! Alkoss hozzá képet, szövegezd meg és 
díszítsd ki a lehető legszebben a meghívód! 
Figyelj arra, hogy:

• legyen az eseményednek egy frappáns neve,
• jelöld meg, hogy hol, mikor és hány órára várod a családot és
• van-e bármilyen extra kérésed az érkezőkhöz! 

7. CSALÁDI GAZDÁLKODÁS, CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS • 30 PERC

Eszközök: Papír, íróeszköz, számítógép, kivetítő, papír vagy füzet, íróeszközök
Mellékletek: M5: Családnevek; M6: Közért

Véletlenszerű sorsolással alakítsunk családokat: Erős, Bátor, Szép, Ügyes, Csendes, Nemes család (a létszám-
tól függően 4-5 fős családok alakuljanak). A családneveket tegyük be egy kalapba, a gyerekek pedig húzzák 
ki, melyik család tagjai lesznek. 

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a szüleiknek egyáltalán nincs könnyű dolguk – sokat dolgoznak azért, hogy 
a családot el tudják tartani és mindenkinek meg tudják adni azt, amire szüksége van. A munkájukért általában 
havonta pénzt kapnak, ebből kell kigazdálkodniuk mindazt, amire abban a hónapban költeni kell. 

A következő feladatok során egy kicsit belekóstolunk abba, mennyire oda kell figyelni a pénz jó beosztására! 

a) 10 db tippelős kérdést fogok feltenni. Amelyik csapat a legközelebb jár a megoldáshoz, az kap egy pon-
tot. Az a csapat nyer, amelyik a legtöbb pontot gyűjti.

 Tippelj! Mennyibe kerül (átlagosan)
• egy Balaton szelet, 
• egy kifli,
• egy doboz tej, 
• egy ebéd az iskolában,
• otthoni internet egy hónapra,
• egy kg fehér kenyér,
• úszásoktatás egy hónapra,
• 10 tojás,
• egy családi pizza,
• egy doboz lázcsillapító (Algopyrin) 

b) Vetítsük ki a mellékelt képet (M6)!
 Vásárolj be reggelire a családodnak úgy, hogy egy fix összeg áll a rendelkezésedre (Adjunk meg egy 

reális keretösszeget)! Figyelj arra, hogy a család minden tagjának jusson a reggeliből! Írd le, hogy mire 
mennyit költöttél! 

c) Beszélgessünk! Kaptok-e zsebpénzt? Mire használjátok fel? Be tudjátok-e osztani? Miért jó, hogy kaptok 
zsebpénzt?
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8. EBÉD – ARAT – JÁTSZIK • 10 PERC

Alakítsunk ki elegendő helyet a következő mozgásos feladatnak vagy menjünk a szabadba, tornaterembe! 
• Minden gyerek keressen magának egy párt, majd alakítsunk két kört, egy külsőt és egy belsőt. A pár 

egyik tagja a belső körben áll, a másik a külső körben, és hogy összetartozásukat jelezzék, a külső kör-
ben lévő játékos a belső körben álló társa vállára tesz a kezét. A külső körben álló játékosok lesznek a 
„szülők” , a belső körben állók a „gyerekek”. 

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy üdvözöljék egymást: „Szia Apa!/Anya” „Szervusz Kisfiam/Kislányom!” 
• A játékvezető három vezényszóval irányítsa a játékot:

– „Elmentem aratni!” – ekkor a szülők sora (külső kör) elköszön a gyerekétől jobbra fordul és elkezde-
nek körbe szaladni. 

– „Elmentem játszani!” – gyerek elbúcsúzik a szülőtől és balra fordulva elkezd körbe szaladni. 
– „Ebéd!” – minden játékosnak a lehető legrövidebb úton a szülőjéhez kell szaladni. 

A kipróbálás időszakában érdemes csak az egyik kört futtatni felváltva, de amikor a szabályok világossá válnak, 
mindenki számára mindkét kört érdemes mozgatni. Szerepet is cserélhetnek a párok a változatosság kedvéért. 

Ügyeljünk arra, hogy ne váljon a játék unalmassá, de ne is gyorsuljon fel túlságosan, tartsuk meg a játék 
biztonságához szükséges szabályokat, dinamikát.  

A játék forrása: Ebéd–arat–játszik – Játék az osztályban (Besnyi Szabolcs, Urbán Mónika), Katalizátor Peda-
gógusképző Bt., 2017

9. ÖSSZEGZÉS • 10 PERC

Kérjük meg a gyerekeket, hogy értékeljék a mai napot hasonló kérdések segítségével: melyik feladat tetszett 
a legjobban, mikor érezted magad a legjobban stb.?

KEDD
Összesen 185 perc + sütési idő

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• A foglalkozás 2. pontjához online feladatcsomag tartozik, érdemes előre kiválasztani, melyik feladatok-
kal dolgoznánk szívesen.   

• A foglalkozás során kenyérsütésre is sor kerül, ezért fontos előzetesen egy sütésre alkalmas helyet ke-
resni vagy megbeszélni az iskolakonyhán. 

1. REGGELI NAPINDÍTÓ • 5 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M1: Apapcuka – Családfánk – videó

Indítsuk el a reggeli napindító dalunkat! Ha a gyerekek elhelyezkedtek, halkítsuk le, majd állítsuk le!

https://www.youtube.com/watch?v=5FMEEYY4fbk
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2. MÓRA FERENC ÉLETE ÉS ELBESZÉLÉSÉNEK MEGISMERÉSE 

 • 30 PERC

Eszközök: Digitális tábla, ceruza
Mellékletek: M2: Móra Ferenc; M3: Régi mesterségek – online feladatok; M4: Móra Ferenc – Mindenna-
pi kenyerünk

2.1. Ismerkedés az íróval

Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy hallották-e már korábban Móra Ferenc nevét vagy olvastak-e tőle valamit!
Vetítsük ki a mellékelt képeket (M2) és mondjunk egy pár szót Móra Ferencről! Beszéljük meg szülei mester-
ségeit is!

2.2. Régi mesterségek

Ismerkedjünk meg régi mesterségekkel! Nyissuk meg a mellékletben található feladatbankot (M4) és játsz-
szunk az előre kiválasztott játékokkal! 

2.3. Mindennapi kenyerünk

a) Osszuk ki minden tanulónak Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünk című elbeszélését! Olvassuk el közö-
sen! Kérjük meg a gyerekeket, hogy az olvasás során ceruzával húzzák alá az ételfélék elnevezését!  

b) A történet elolvasása után beszélgessünk: Szerették egymást ebben a családban a családtagok? Ma-
gyarázzátok is meg a válaszotokat!  

c) A kis Móra Ferkó megtanulta, hogy miért fontos naponta imádkozni azért, hogy a „mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma”. Ti mit gondoltok erről?

3. KENYÉRSÜTÉS • 30 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, kivetítő, hangszóró, 5 szita, tál, keverőeszköz, konyharuha, só, liszt, víz. 
Legalább egy mérleg, mérőpohár, szárított élesztő és sörélesztő, magok
Mellékletek: M5: Kenyérsütés – videó

3.1. Felkészülés a kenyérsütésre

Csoportban fogunk dolgozni, így kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak össze a tegnap alakult családok!
Ha a csapatok megtalálták a helyüket, nézzük meg, hogyan készül a kenyér (M5)!

3.2. Pékes

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy kenyeret fogunk sütni. Mielőtt bármit is tennénk, kérjük meg őket, hogy 
mossák meg a kezüket. 

https://wordwall.net/hu-hu/community/r%C3%A9gi-mesters%C3%A9gek
https://www.youtube.com/watch?v=XOacz_g5bbQ
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Pakoljuk ki egy hátsó asztalra hozzávalókat, segítsünk a kimérésben, egy-egy csoportnak a hozzávalók ösz-
szekészítésében. Lássák a folyamatot a gyerekek! Állítsuk össze a kenyértésztát, takarjuk le és a terem egy 
langyosabb részén a családtáblákkal megjelölve azt, hagyjuk pihenni a tésztát kb. 1,5-2 órát!

Megjegyzés: Tervezzünk időt az előkészületre, az elpakolásra. Ha nincs az iskolának tankonyhája, 
akkor a terem egy szegletén kialakíthatunk egymástól távolabbra húzott munkafelületet és csak 

a legvégén pakolunk el, amikor a kenyér már a sütőbe kerül. 
Ajánlatos pedagógus társat, asszisztenst vagy szülőt bevonni a feladathoz. 

4. FELADATOK A CSALÁDBAN • 30 PERC

Eszközök: Füzet, tolltartó
Mellékletek: M6: Móra Ferenc – Nagyapó

4.1. Munkamegosztás

Alakítsunk ki három oszlopot a füzetünkbe, az első oszlop tetejére írjuk fel pirossal Anya, másodikra Apa, 
harmadikra Gyerekek.

Házimunkákat fogok felsorolni, írd abba az oszlopba a munkát, aki nálatok ezt elvégzi! Minden új feladatot 
új sorba írj, hogy lásd a végén, ki végzi a legtöbbet! Ha többen is végzik, több személyhez is beírhatod!

Házimunkák: bevásárlás, mosogatás, teregetés, vasalás, porszívózás, portörlés, ruhák összehajtogatása, fő-
zés, fűnyírás, kertészkedés, sütés, asztal megterítése, felmosás, asztal lepakolása, fürdőszoba takarítása, sze-
mét kivitele, kutya sétáltatása, favágás, befűtés, kerítésfestés, állatok ellátása, autómosás, virágöntözés, aján-
dékcsomagolás, meghívókészítés.

Hasonlítsuk össze a feladatoszlopokat! 
• Igazságosan veszitek-e ki a feladatokból a részeteket? 
• Van-e nálatok olyan, aki túl sok feladatot végez? Tudunk-e átvenni a feladataiból? – ha átveszünk a 

feladataiból, megajándékozzuk egy kis szabadidővel.

4.2. Nagyapó

Hallgassuk meg a mesét (M6)! 

Beszélgessünk:
• Hogy tetszett a felolvasott történet? 
• Nálatok hogyan segítenek a nagyszülők? 
• Hogyan vannak jelen a családi életetekben? 
• Ti mit szoktatok segíteni nekik?

https://www.youtube.com/watch?v=6YN-c9RLU4k
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5. SZERETETNYELVEK A CSALÁDBAN ÉS 

AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGBEN • 30 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő
Mellékletek: M7: Szeretetnyelvek

Vetítsük ki a szeretetnyelvek ábráját (M7) és beszélgessünk! 
• Mit gondoltok magatokról, nektek mi a szeretetnyelvetek a felsoroltak közül, nektek mivel lehet örömet 

szerezni? 
• Honnan tudjuk, hogy a családban kinek mivel tudunk örömöt szerezni? Szoktatok erre figyelni? 
• Miért fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mivel tudunk örömöt szerezni a környezetünkben élőknek? 
• Számotokra mi jelentenek az egyes szeretetnyelvek? Tudtok rá példát mondani a saját életetekből?

6. AJTÓDÍSZ • 30 PERC

Eszközök: Spatulák (fejenként 5 db), négyzetre vágott papírok, ollók, ragasztók, színes ceruzák
Melléklet: M8: Ajtódísz

Készítsünk a mellékelt képnek megfelelően egy kis ajtódíszt a családunkról a mai nap és a közelgő advent 
örömére! 

7. KENYEREK MEGSÜTÉSE ÉS KÓSTOLÓ • 30 PERC + SÜTÉSI IDŐ

Eszközök: Sütő, tepsik, kések, lekvár, vaj

Tekintsük meg a kenyereinket, hajtogassuk át a tésztát, helyezzük sütőedénybe, majd mehetnek a kenyerek 
a sütőbe! 

Ha kisültek a kenyerek, üljenek újra össze a családok és közösen fogyasszák el kenyereiket, ha elkészültek! 
Készülhetünk lekvárral, vajjal a kenyerek mellé.

SZERDA
Összesen 180 perc

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK

• Terem átrendezése a csoportmunkára.
• Ajándékozandó alapítvány kiválasztása (4. feladathoz).
• Kérjünk az iskolakonyháról előzetesen étkészletet – csoportlétszámnak megfelelő tányérokat (laposat 

és mélyet), evőeszközöket, poharakat!
• Foglaljuk le előzetesen a tornatermet a nekünk szükséges időpontra!
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1. REGGELI NAPINDÍTÓ • 5 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M1: Apapcuka – Családfánk – videó

Indítsuk el a reggeli napindító dalunkat! Kérjük meg a gyerekeket, hogy a zene alatt rendeződjenek csoport-
ba az előző napoknak megfelelő családok szerint! Ha a gyerekek elhelyezkedtek, halkítsuk el, majd állítsuk 
le a zenét! 

2. TÁRSASPARTI • 20 PERC

Eszközök: Társasjátékok, kártyajátékok

Készítsünk ki egy központi asztalra különböző társasjátékokat és adjunk lehetőséget a családoknak arra, 
hogy a kiválasztott játékkal játszanak! 

Ne hosszadalmas, végnélküli játékokat válasszunk, 
hanem csattanós, nevetős, pörgős társasokat, kártyákat! 

3. MÓRA FERENC: A KIS BICEBÓCA • 30 PERC

Eszközök: Papír, ceruzák, íróeszközök, digitális tábla
Mellékletek: M2: Móra Ferenc – A kis bicebóca; M3: Bicebóca – kvíz

3.1. Pálistók Peti

a) Osszuk ki minden gyereknek a kinyomtatott történetet! Olvassuk el együtt, közben húzzuk alá azokat a 
jegyeket, jellemzőket, amik a főszereplő külsejére, megjelenésére utalnak. 

b) Vegyük elő a füzetet, az aláhúzott információk alapján rajzoljuk le Pálistók Petit!
c) Soroljuk fel, hogy mi mindent hoztak a gyerekek Petinek? Írjuk is le a rajzunk hátoldalára!

• Mit gondoltok, miért volt aznap délután olyan nagy csend, miért voltak olyan jók a fiúk?
• Tudtok arra példát mondani, hogy ti jók voltatok valakihez vagy felismertétek, hogy a segítségetekre 

szorul?

3.2. Egy kis matek

Mennyit fizetnénk ma a cukrászdában, ha megvennénk a dobostortát, a mákos kalácsot és a buktát a követ-
kező árak mellett? Dobostorta: 670 Ft, Mákos kalács: 450 Ft, Bukta: 350 Ft

Számold ki a rajzod hátulján! Mennyit kapnék vissza 1500 Ft-ból a pénztárnál?

3.3. Bicebóca – kvíz

Oldjuk meg közösen az online kvízt (M3)! 

https://www.youtube.com/watch?v=5FMEEYY4fbk
https://wordwall.net/hu/resource/4186121/a-kis-biceb%C3%B3ca-m
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4. KARÁCSONYI ÜDVÖZLŐLAPOK • 20 PERC

Eszközök: Színes kartonok, papírok, filctoll, ragasztó, olló, zsinórok, ceruzák, díszítőkellékek

Az előzetesen kiválasztott alapítvány vagy annak támogatottjai számára készítsünk karácsonyi üdvözlőlapokat!
Engedjük a gyerekeknek, hogy szabadon a maguk elképzeléseit valósíthassák meg! Kérjük meg őket, hogy 

írjanak is egy pár sort a kártyájukra, vagy válasszunk közösen egy karácsonyi Igét, amit a lapra írthatunk (pl. 
osztályige, ha van). 

5. VENDÉG A HÁZNÁL • 45 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, tányérok, poharak, evőeszközök, szalvéták; terítők, diók, diótörő, 
kiskalapács, tálca, tál; szalvéta: papír és textil
Mellékletek: M4: A róka és a gólya – videó; M5: Terítés módjai; M6: Szalvétahajtogatás – videó

5.1. A róka és a gólya

Beszélgessünk:
• Hogyan szoktatok vendéget várni? 
• Mi szokott lenni a ti feladatotok? 
• Mi jobb szerintetek: vendégségbe menni vagy vendéget fogadni? 

Ismerjük meg a róka és a gólya történetét (M4)! 

5.2. Vendégvárás

a) Gyűjtsük össze közösen és írjuk fel a táblára, hogy milyen feladatok adódhatnak, ha vendéget várunk 
(pl. bevásárlás, főzés, sütés, terítés, mosogatás, összepakolás, porszívózás, dekoráció készítése stb.)

b) Nézzük meg, hogyan kell szépen megteríteni! Kivetítve láttok erre egy egyszerűbb és egy összetettebb 
módot. A családok terítsenek meg saját asztalaiknál! 

c) Hagyjuk ott egy kicsit a szépen megterített asztalunkat! 
 Alakítsunk ki két munkaállomást – egyet a fiúknak és egyet a lányoknak. 

• A lányok megtanulnak egy szalvétahajtogatást, ezzel fogjuk díszíteni az asztalunkat. 
• A fiúk pedig diót törnek: ebből készül majd az utolsó napon a diós kalácsunk! 

Célszerű, ha ebben a folyamatban két pedagógus vesz részt, egyikük segíti a lányokat, 
másikuk pedig a fiúkat.

d) Mindenki üljön le az asztalhoz! Itt adódhat lehetőség arra, hogy közösen elfogyasszunk valamit, akár 
süteményt, tízórait stb. Ne feledkezzünk meg az étkezés előtti és végi imádságról sem! Akár tanulha-
tunk is egy szép énekes asztali áldást! 

https://www.youtube.com/watch?v=0vrEIBSYeQ0
https://youtu.be/KpyCpOTbubI
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6. ILLEMKOCKÁK • 25 PERC

Játsszuk el, hogy vendég érkezik! 
• Kérjünk három önként vállalkozót, hogy játsszák el a vendégek érkezését. Legyen az egyikük a vendég-

váró, a másik két gyermek pedig a vendég (egy fiú és egy lány). 
• Kérjük meg a vendégeket, hogy öltözzenek fel (vegyék fel a kabátjukat stb.) és menjenek ki a teremből. 

Szólunk nekik, amikor jöhetnek. 
• Kérjük meg a vendégvárót, hogy telefonon hívja meg a vendégeket. A telefonálás után kérdezzük meg a 

gyerekeket, hogy szerintük udvariasan, illemtudóan telefonált-e? 
• Szólhatunk a vendégeknek, hogy jöhetnek. Ha kopogás nélkül jönnek be a terembe, állítsuk meg a je-

lenetet és kérdezzük meg a többiektől, mi volt a hiba? 
• A továbbiakban figyeljünk a vendégváróra (kabát lesegítése először a lányról, hellyel kínálás, ki mit kér 

stb.), illetve a vendégekre is (megkérdezik, maradhat-e a cipő, nem ülnek le, amíg nem kínálják őket 
hellyel, megköszönik a meghívást stb.).

• A jelenet után megbeszélhetjük a többi gyermekkel, hogy hogyan értékelik a szereplőket, mit csináltak 
jól, ők csináltak volna másképpen vagy mit hiányoltak. 

7. VÁLTÓVERSENY AZ EGYMÁSRAUTALTSÁG JEGYÉBEN • 35 PERC

Eszközök: Konyharuhák, teniszlabdák, zsámolyok, zsákok, bóják, szembekötő kendők

Menjünk a tornaterembe! 
Minden gyermek válasszon magának egy párt! A feladatok a következők: 
a) A konyharuha két sarkát fogja az egyik tanuló, a másik kettőt a másik gyerek és teniszlabdát visznek 

ki a konyharuhán, majd a fordulópontra helyezett megfordított zsámolyba helyezik. A következő pár 
visszahozza. 

b) Zsákon ül az egyik tanuló és a másik húzza, visszafelé csere.
c) A párok homlokuk között tartva a labdát szlalomozva elfutnak a zsámolyig, majd visszafutnak. A követ-

kező pár kifelé fut és visszafelé ők hozzák a homlokuk között a labdát.
d) A pár egyikének szemét bekötjük és a társa irányítja egy pontig a szavaival – lehelyezett bójákat kell 

kerültetni a társsal –, fizikailag nem érhet a társához, nem lökdösheti a megfelelő irányba. A végpont 
után leveheti a kendőt és kézfogással futnak vissza. 

e) Hármasával állnak össze a gyerekek és „gólya viszi a fiát” futnak a kerülőpontig, majd hárman együtt 
szaladnak vissza.

A játékok után beszélgethetünk arról, kinek milyen élmény volt segíteni a másikat vagy éppen rászorulni 
a segítségre. Milyen volt az segítség, amit jó érzés volt elfogadni? Milyen segítség jött volna jól?



CSÜTÖRTÖK
Összesen 155 perc

1. REGGELI NAPINDÍTÓ • 5 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M1: Apacuka – Családfánk – videó

Indítsuk el a reggeli napindító dalunkat! Ha a gyerekek elhelyezkedtek, halkítsuk el, majd állítsuk le a zenét! 

2. MILYEN ÁLLAT LENNÉL, HA? • 15 PERC

Eszközök: Blu tack
Mellékletek: M2: Szókártyák

Készítsünk állatos szókártyákat, majd a kártyákat tegyük fel a táblára! Válasszák ki a gyerekek, hogy melyik 
állattal tudnának leginkább azonosulni, milyen tulajdonságjegyek alapján hozták meg a döntésüket? 

Indokold meg a választásodat! 

3. TÜKÖR RÓLAM • 20 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő
Mellékletek: M3: Tükrök; M4: Én-mondatok

Osszunk a gyerekeknek egy-egy „tükröt” (M3). Kérjük meg a gyerekeket, hogy írják a tükör fölé: Tükör rólam, 
majd adjunk egy pár percet arra, hogy kidíszíthessék a tükör keretét! 

• Mondatokat fogok kivetíteni egymás után (M4)! Csak azokat írd bele a saját tükrödbe, amelyek igazak 
rád! (Adjunk a gyerekeknek időt, hogy átforgassák magukban a gondolatokat!) 

• Van-e olyan szó, tulajdonság, amit nem ismertél vagy nem használsz? 
• Van-e köztetek olyan, aki szívesen felolvasná és megosztaná a többiekkel a saját tükrének mondatait? 

4. ÖNARCKÉP RAJZOLÁSA • 45 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, tükrök, rajzlapok, rajzeszközök
Mellékletek: M5: Portrérajzolási segédanyag

Mindegy gyermeknek osszunk ki egy-egy – most már igazi - tükröt! 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy a tükör segítségével próbáljanak meg minél élethűbb önarcképet készíteni 

magukról! Vetítsük ki az arcképrajzolási segédanyagot és beszéljük át! Beszélgessünk arról is, hogy kinek mi-
lyen jellegzetessége van, ami az ő arcát meghatározza! (pl. szemüveg, különleges színű szemek, sűrű szemöl-
dök, göndör haj, kicsit elálló fülek stb.)

Az arcképrajzolási technikát a pedagógus határozza meg. 
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5. A TEST ÉS A LÉLEK EGYSÉGE • 35 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő, csomagolópapír, rajzlapok, filctollak, színes ceruzák 
Mellékletek: M6: Csapatfeladatok; M7: Bibliai Ige

5.1. Csoportalkotás

Alkossunk négy csoportot úgy, hogy a gyerekekre való mutatással mondjuk sorban egy-egy évszak nevét. Az 
azonos évszakba kerülők alkotnak egy csoportot.  

5.2. Csoportfeladatok

Minden csapat válasszon egy szóvivőt, majd húzzanak egy-egy kártyát, amely a feladatukat tartalmazza. 
Mondjuk el a csapatoknak, hogy a saját feladatukon kívül még egy minden csapatnak azonos feladatot is 

meg kell oldaniuk: Írjátok le legalább két mondatban, hogy szerintetek mit jelent a kivetített bibliai Ige! 

A kooperatív módszertan szerint a csoporttagokkal szerepkártyát is húzathatunk, hogy 
mindenki kivegye a részét a munkából! 

(Jegyző, Szóvivő, Csendkapitány, Feladatmester, Eszközfelelős, Tapsvezér, Időfigyelő)

Ha szükségesnek látjuk, készíthetünk előre segédanyagokat a csapatoknak! 
Amikor a csapatok elkészültek, kérjük meg a szóvivőket, hogy ismertessék feladatmegoldásaikat. 

6. LELKI EGÉSZSÉGÜNK ALAPJA • 35 PERC

Eszközök: Számítógép, kivetítő
Mellékletek: M8: Szituációk

6.1. Beszélgetés

Mit gondoltok, mit jelent az, hogy lelki egészség? Szerintetek mik kellenek hozzá? 

A gyerekek válaszait gyűjtsük össze a táblára! Ha a gyerekek elakadnak, segíthetünk nekik az alábbi példák 
mentén: 

• egészséges, kiegyensúlyozott kapcsolatok
• megbocsátás, harag elengedése
• szeretni és szeretettnek lenni
• napi kapcsolat Istennel, elé letehetjük azt, ami a szívünket nyomja
• hála a sok jóért
• tartozni közösséghez, tenni másokért

Mi az, ami számodra a legkönnyebben megy? Mi az, ami a legnehezebben? 
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6.2. Szituációs feladatok

Vetítsük ki a különböző szituációkat (M8), megoldandó helyzeteket a táblára! Kérjünk önként jelentkezőket, 
akik játsszák el megoldásaikat! 

Ne erőltessük a dramatikus előadást, ha a gyerekek nem vevők rá. 
Ebben az esetben a megoldásokat szóban is megbeszélhetjük.

PÉNTEK
Összesen 105 perc + 120 perc (záródélután)

ELŐZETES FELADATOK:

• A témahét záródélutánjára hívjuk meg előzetesen az osztályba járó gyerekek szüleit! 
• Sütemények készítésére is sor kerül, ezért érdemes előzetesen olyan termet foglalni, ahol van lehető-

ség a sütésre.
• Kérjük meg a gyerekeket, hogy az adventi koszorú elkészítéséhez hozzanak koszorúalapot, gyertyákat 

és gyertyatüskéket. (Ha van elegendő osztálypénz, szerezzük be ezeket.) 
• Fotós vagy fotózni szerető szülő felkérése a családi portrék elkészítéséhez.

1. REGGELI NAPINDÍTÓ • 5 PERC

Eszközök: Számítógép/laptop, kivetítő, hangszóró
Mellékletek: M1: Apacuka – Családfánk – videó

Indítsuk el a reggeli napindító dalunkat! Ha a gyerekek elhelyezkedtek, halkítsuk el, majd állítsuk le a zenét!

2. ÉRZÉSEIM A CSALÁDBAN • 30 PERC

Mellékletek: M2: Érzéseim a családban

• Osszunk ki a gyerekeknek egy-egy lapot, amin táblázatszerűen vannak felosztva a jelölt kifejezések 
(M2)!

• Kérjük meg a gyerekeket, hogy tegyenek azokhoz az elemekhez
– sárga pöttyöt: amik az ő családjukban megtörténtek; 
– zöldet: ami számukra a legnehezebb volt; 
– kéket: amiben leginkább érezték, hogy a család összetart; 
– pirosat: aminek a megoldásához személyes közreműködésükre is szükség volt.

• Tegye fel a kezét, aki tett valahova sárga pöttyöt, zöldet stb.! Ki az, aki szívesen megosztaná az osztály-
lyal/elmondaná a történetet? 
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89

ALSÓ TAGOZATOS TÉMAHÉT • 3. osztály

3. BALESET AZ ISKOLÁBAN • 10 PERC

Eszközök: Írólapok, íróeszközök

Kérjük meg a gyerekeket, hogy mondják el, láttak-e, szenvedtek-e már balesetet az iskolában? (Ha tudunk, 
mondjunk mi is példát!) Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mit csináltak abban a helyzetben? Hogyan lehe-
tett volna elkerülni a balesetet? 

Pl.: Az én életemben volt már rá példa, hogy a gyerekek szaladtak, hogy menjek gyorsan, mert valaki meg-
sérült. A baleset úgy történt, hogy két fiú ugratásból, viccelődésből elkezdte egymást kergetni. Az egyikük lába 
beleakadt a pad lábába és elesett. De úgy esett el, hogy a fejét a pad szélének ütötte és bizony felrepedt a bőr 
a fején. A gyerekek nagyon megijedtek, mert erősen vérzett.

Mondjunk néhány jó tanácsot az osztálytársainknak, amivel elkerülhető egy baleset! Válassz ki három jó 
tanácsot és írd le!

Ha szükségesnek látjuk, segítsük a gyerekeket példákkal: Ne szaladgálj az osztályteremben! A felmosott 
padlón könnyű elcsúszni! Ha a lépcsőn ugrabugrálsz, könnyen kifordulhat a bokád! Szúrós, hegyes bottal ne 
szaladgálj! Az iskolai eszközöket rendeltetésszerűen használd! Először gondolkodj, utána cselekedj! Sportolás 
közben figyelj arra, hogy másnak se okozz sérülést! 

4. SZITUÁCIÓS JÁTÉK • 40 PERC

Mondjuk el a szituációkat, majd kérjünk megfelelő számú önként jelentkezőt annak eljátszásához. Adjunk 
időt a szereplőknek a felkészülésre! Ha elakadnak, találjuk ki közösen, mi játszódhat abban a jelenetben! 

Új osztálytárs érkezik: Segítsünk neki, hogy könnyebben beilleszkedjen az új iskolába. Ki vállalja, hogy el-
játssza az új kislányt, ki lesz, aki felkarolja? 

Apa elvesztette a munkahelyét! Ki vállalja, hogy bejelenti a családban a történteket és figyelmezteti őket 
arra, hogy mi lesz ennek a következménye, mire kell felkészülni?

Anya közli, hogy a nagymama lebetegedett és naponta át fog járni hozzá ápolni. A nagymama 20 km-re lakik 
a családtól. Anya bejelentésére vajon hogy reagál a család?

5. HULLÁMVASÚT • 20 PERC

Eszközök: Fénymásolt színezők, színes ceruzák.
Mellékletek: M3: Hullámvasút – videó; M4: Hullámvasút – színező Ige

Ki az, aki ült más hullámvasúton? Milyen élmény volt?

Mutassunk egy videót a gyerekeknek egy hullámvasútról (M3)! 
Kérdezzük meg tőlük, hogy szerintük mit jelent az a kifejezés, hogy „érzelmi hullámvasút”? 

(Az élet egy hullámvasút: lelkileg egyszer fent vagyunk, egyszer lent, és ebben a változásban kell megtaláljuk 
az egyensúlyt, a lelki békénket.)

https://youtu.be/zaRat4FidSc
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Folytassuk a beszélgetést: 
• Mit kezdjünk a jó és a rossz dolgok, a könnyű és a nehéz helyzetek váltakozásával? Van valami jó ötle-

tetek? 
• Ti mit szoktatok tenni, amikor valami jó dolog történik? Mi az első, amit tesztek? Meg tudjátok magya-

rázni, hogy mit éreztek olyankor?
• És ha rossz dolog történik? Hogyan küzdötök meg vele? Adjatok egymásnak jó tanácsokat! Mi az, ami 

ilyenkor nektek bevált? 

A beszélgetés során hangsúlyozzuk ki a gyerekek számára, hogy mit jelent ezen a „hullámvasúton” 
Istennel együtt ülni, mit jelent az Ő kezébe tenni a gondjainkat, vagy neki hálát adni a jó dolgokért!

Egyszer fent, egyszer lent... – hoztam nektek egy hullámvasutas színezőt (M4)! Színezzétek ki a képet, de a 
hintán utazó gyerekek közül csak azt, amelyik benneteket ábrázol! Hogy érzed magad, te fent vagy vagy lent?

6. A TÉMAHÉT ZÁRÁSA • 120 PERC

Eszközök: Kiállító paravánok, kartonpapírok, dekorációs elemek (hópelyhek, csillagok); Liszt, vaj, tojás, 
élesztő, cukor, só, vanília, darált dió, citromhéj. Tankonyha eszközei (gyúródeszka, sodrófa, kenőtoll, kés, 
tepsi); Olló, ragasztó, ragasztópisztoly, gombostű, rafiakötöző. Dekorációhoz: szalagok, tobozok, makk, 
mogyoró, csipkebogyó, bogyók, örökzöld ágak (fenyő, tuja, boróka, rozmaring); 
Rövid, pörgős társasok és kártyajátékok

A heti tématerületek összefoglalásához kiállítást állítunk össze: családfák, ünnepi alkalomra meghívók, aj-
tódísz családi képpel, üdvözlőlapok, önarcképek. 

A gyermekekkel közösen alakítsunk ki ehhez a teret: állítsuk össze a paravánokat, helyezzük fel a képeket, 
készítsük el és tegyük ki a dekorációs elemeket. 

Alakítsuk ki a munkaállomásokat! Ebbe már bekapcsolódhatnak azok a szülők, családok, akik a délutáni 
programon szeretnének részt venni. Kérjük meg a fiúkat a pakolásra, cipekedésre!

A munkaállomások a következők:
1. Diós kalács sütése. A segítséget vállaló anyukák és a kislányok kalácstésztát állítanak össze. A héten a fiúk 
által megtört dió felhasználásával diós kalács készül. Dagasztás után egy órát pihentetjük a tésztát.

2. Diós kalács befejezése: nyújtás, töltés, feltekerés, sütőbe helyezés! 

3. Adventi koszorúk és ajtódíszek készítése

4. Társassarok
Alakítsuk meg a héten megszületett kis családjainkat és tegyük ki a névtáblákat! A jelen lévő szülők álljanak 
be a gyerekeik mellé! Társasjáték családonként kialakított asztalszigeteken. Menet közben cserélhetnek já-
tékot a „családok”.

5. Adventi fotósarok berendezése, ahol családi fotók készülhetnek! 
Berendezésajánlás: fotel, pad, állólámpa, kis asztal adventi koszorúval, kellemes háttér.
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Amint a diós kalácsok elkészültek, ízlésesen tegyük ki egy asztalra, üljünk körbe egy kicsit mindannyian és 
kínáljuk a vendégeinknek. Gazdagíthatjuk a vendéglátást finom teákkal is!  

Beszélgessünk a gyerekekkel a hétről, ki hogyan érezte magát, mi tetszett neki a legjobban! 
Ha van hozzá kedv, énekelhetünk adventi, karácsonyi énekeket, majd imádkozzunk közösen, adjunk hálát 

egymásért és Jézusért!

ÁLDOTT ADVENTET 

MINDENKINEK!


